Tělesná výška
Jméno
a pøíjmení dítìte:
Datum narození:

Chlapci 0  18 let
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Dle publikace 6. celostátní antropologický výzkum dìtí a mládee 2001, Èeská republika, PøF UK v Praze a SZÚ, Praha 2006
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Vìk (roky)

Pøedpokládaná výka v dospìlosti
(výka otce

+ (výka matky

+ 13 cm)) / 2 = výsledek

± 8,5 cm

Informace pro vás
Percentilové rùstové grafy jsou uivatelsky nejpøínosnìjí
i nejoblíbenìjí podobou rùstových norem. Kadému
dìtskému lékaøi, ale také rodièùm, by mìly tyto grafy
pomoci prùbìnì hodnotit vechna základní rùstová data
dítìte od narození a do jeho osmnácti let. V tìchto
grafech lze souèasnì zhodnotit, zda dítì roste podle svého
rùstového dìdièného potenciálu èi nikoliv. Z tohoto dùvodu
je potøeba do grafù zaznamenat rovnì výku matky
a otce.1
Vodorovná osa (osa X) percentilového grafu vyjadøuje
vìk v letech. Svislá osa (osa Y) tìlesnou výku
v centimetrech. Prostøední tuèná køivka, zvaná 50. percentil
ukazuje v jednotlivých letech rùst dítìte, které
má støední tìlesnou výku. Pokud je dítì se svou výkou
na 50. percentilu, 50 % stejnì starých dìtí je vìtích
a 50 % je meních.

Èíslo percentilu vyjadøuje, jaké procento dìtí má tìlesnou
výku nií ne vymezuje pøísluná køivka. Tedy pokud
se vae dítì nachází na 25. percentilu, znamená
to, e pouze 25 % dìtí stejného vìku je meních a z toho
zároveò vyplývá, e 75 % dìtí stejného vìku je vìtích.
Pásmo støední tìlesné výky je vymezeno plochou mezi
25. a 75. percentilem. V rozmezí tohoto pásma se nachází
polovina dìtí.
Dìti s malou výkou se nacházejí pod 3. percentilem.
Percentilový graf také slouí k dlouhodobému sledování
rùstu. Zdravé dítì obvykle mezi druhými narozeninami
a zaèátkem puberty svoje pásmo v grafu tìlesné výky
nemìní. Rovnomìrný rùst podél urèité køivky grafu
je u dítìte nejlepím dùkazem jeho dlouhodobého
pøíznivého zdravotního stavu.2

Předpokládaná tělesná výška v dospělosti 2
Pøi výpoètu se vychází ze skuteènosti, e rozdíl prùmìrné výky mezi dospìlými mui a enami èiní
13 cm. Rodiè tého pohlaví (otec/syn, matka/dcera) pøedává dítìti vlohu, která odpovídá jeho vlastní výce, rodiè
opaèného pohlaví dítìte (otec/dcera, matka/syn) vlohu o 13 cm zvyuje (matka/syn) nebo sniuje (otec/dcera).
Jak tedy spoèítáme, jakou vlohu pro tìlesnou výku v dospìlosti jsme dítìti pøedali?
K tìlesné výce rodièe tého pohlaví (otec/syn, matka/dcera) pøièteme výku druhého rodièe zvìtenou (u chlapcù)
nebo zmìnenou (u dívek) o 13 cm a souèet vydìlíme dvìma. Získáme nejpravdìpodobnìjí dospìlou výku dítìte.
Pokud k této výce pøièteme 8,5 cm a stejný poèet i odeèteme, vznikne rozmezí, do jakého doroste nae dítì
s pravdìpodobností 95 %.
Pøedpokládaná tìlesná výka v dospìlosti u chlapcù = (výka otce + (výka matky + 13 cm)) /2 = výsledek ± 8,5 cm
Pøedpokládaná tìlesná výka v dospìlosti u dívek = (výka matky + (výka otce - 13 cm)) /2 = výsledek ± 8,5 cm
Pøíklad:
Pepinova maminka mìøí 164 cm a tatínek 176. Pravdìpodobnou výku v dospìlosti u Pepina spoèítáme následovnì:
176 + (164 +13) = 353
353 : 2 = 176,5
176,5 + 8,5 = 185
176,5  8,5 = 168
Pøedpokládaná výka v dospìlosti u Pepina bude 176,5 cm. S 95% pravdìpodobností doroste do výky mezi
168 a 185 cm.
Uvedený výpoèet je sice spolehlivý, avak pøináí výsledek, se kterým se nemusíte spokojit. Dalí moností jak odhadnout
budoucí tìlesnou výku je pomocí percentilového grafu. Pro tento odhad se doporuèuje pouít výku dítìte ve vìku
od 2 do 10 (u chlapcù 11) let.
A jak na to jednodue s percentilovým grafem?
Od bodu, který vyznaèuje souèasnou výku dítìte, protáhneme mylenou køivku soubìnì s nejblií percentilovou
køivkou a na pravý okraj grafu do vìku 18 let. Místo, kde tato mylená køivka protnì pravý okraj grafu, naznaèuje
pravdìpodobnou výku dítìte v dospìlosti.
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Mìjte zdravý rùst dìtí pod kontrolou.
My vám s tím rádi pomùeme.

